
Uchwała Nr 83/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 14 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość 

stanowiącą dotychczas własność Powiatu Nowodworskiego, która stała się z mocy prawa 

własnością Gminy Nowy Dwór Gdański 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 t.j.) w związku z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 t.j. ) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zrzeczenie się w całości odszkodowania za działki nr 219 oraz  97 

obręb 0003 Nowy Dwór - M, które na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego  

nr ZRID-3/2020 z dnia 22 października  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Przemysłowej przeszły na własność Gminy 

Nowy Dwór Gdański. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

STAROSTA 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego pismem nr RMK.6822.25.2022.IB  

z dnia 25.04.2022 r. zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości  zastosowanie  

w powyższej sprawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 176 ze zm. ) Wskazany powyżej przepis prawa stanowi, iż : „Jeżeli przemawia za tym 

interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego 

mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, o których mowa  

w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to składa się do organu, 

o którym mowa w ust. 4a.” 

 W ocenienie podejmującego uchwałę organu, interes społeczny, rozumiany jako 

interes dotyczący ogółu społeczeństwa polegający na polepszeniu warunków bytowych 

mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w skutek realizacji inwestycji 

drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze 

Gdańskim pozwala na zrzeczenie się w całości odszkodowania za wskazane w uchwale 

nieruchomości. 

 

STAROSTA 

        (-) 

Jacek Gross 

 


